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๒
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)

(๖) เรื่องที่เสนอใหม่
๖.๑ รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจําปี ๒๕๕๙
(ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๕๒ พร้อมรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการเมือง)
๖.๒ รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจําปี ๒๕๕๙
(ตามมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓)
๖.๓ รายงานประจําปี ๒๕๕๙ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
(ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
พ.ศ. ๒๕๕๘)
(๗) เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการกํากับและติดตามจับกุมผู้หลบหนี
การปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. ....
(ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๖๐ วัน)
๗.๒ ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ....
(ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๕ วัน)
๗.๓ ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. ....
(ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน)
หมายเหตุ : ๑. รายงานการประชุม (๒) ได้วางไว้เพื่อให้ท่านสมาชิกตรวจดูก่อนที่จะเสนอ
ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติรับรอง ณ ห้องรับรองสมาชิก ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒
๒. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่
http://www.senate.go.th/agenda

สํานักการประชุม
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔

